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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Extraordinària-Urgent del dia 29 de juny de 2021
A la sala de Juntes de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
18:15 del dia 29 de juny de 2021, es reuneixen en primera convocatòria, prèvia citació i
per la celebració de sessió extraordinària-urgent a la que fa referència l’article 78.1 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, els senyors
relacionats a continuació:
Alcalde president
Il·lm. Sr. Miguel Riera Rey
Tinents/tes d’alcalde

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica
de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica.htm). Utilitzi el "Codi per a la validació" que
apareix a la capçalera.

Jordi Martínez Vallmitjana
Lourdes Vallès Reguant
Xavier Rota i Boada.
Ada Agut i Domenèch
Dídac Solà Sánchez
Ivan Carreira Picamal
Domènec Paloma Sancho
Secretari
Vicenç Tur Martí
Assisteixen també a la sessió
Jordi López Guevara
Mercè Roquer Compte
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, es
procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
1.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA
2.- CONTRACTES
2.1.- Anul·lació acord pròrroga del contracte del servei de vigilància.Exp. 2019/0556
2.2.- Anul·lació A del Lot 6 del contrate del subministrament de vestuari laboral.
Exp.2018/4716
3.- HISENDA
3.1.- Bonificació d'ús del Pavelló Municipal de Bàsquet a l'entitat Nou Bàsquet Olesa per
l'organització del torneig solidari amb la Marató de TV3 "Summer League 4x4". 2021/3055
4.- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
5.- CONVENIS
6.- SUBVENCIONS
6.1.- Subvenció Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal. Exp. 2021/1792
6.2.- Justificació de la subvenció i revocació de l'Associació Defensa Forestal d'Olesa de
Montserrat. Exp. 2017/1407
6.3.- Aprovació bases i convocatòria ajuts al Coworking. Exp. 2021/3374
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7.- PERSONAL
8.- ALTRES ASSUMPTES
8.1.- Aprovació modificació model contracte Lloguer pisos municipals. Exp.2007/0278
1.0.- DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA
Sotmesa a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
Votació: Majoria Simple.
2.0.- CONTRACTES
Punt 2.1 Anul·lació acord pròrroga del contracte del servei de vigilància. Exp.
2019/0556
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“Proposta de la Regidoria de Festes
Exp. 2019/0556
Ctc.67-21. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 28 de maig de 2019,
va adjudicar el contracte del servei de vigilància i protecció privada i de control d’accés en
esdeveniments participatius, juvenils, cultural i/o festius de d’ajuntament d’Olesa de
Montserrat, a l’empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, i amb possibilitat de prorrogar un màxim de dos anys més i que
el termini de preavís de la intenció de prorrogar per part de l’òrgan de contractació és de
dos mesos d’antelació a la finalització dels termini de durada de l’esmentat contracte,
d’acord amb l’apartat D del quadre de característiques de l’esmentat contracte.
El contracte administratiu es va signar en data 11 de juny de 2019, amb una durada del
contracte de dos anys prorrogable dos anys més a comptar a partir de la data de
formalització del contracte.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 8 de juny de 2021, va aprovar la
pròrroga de l’esmentat contracte, per un període d’un any, comptat a partir del dia 11 de
juny de 2021 al 10 de juny de 2022. Acord notificat a l’empresa en data 14 de juny
d’enguany.
L’empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA, en data 15 de juny d’enguany ens
comunica mitjançant correu electrònic la seva intenció de no prorrogar el contracte.
Vist l’informe del cap de Contractació i Patrimoni, de data 17 de juny d’enguany on
s’informa que no s’ha complert el termini de preavís dels dos mesos preceptius, en tant
que el contracte finalitzava en data 10 de juny de 2021 i la notificació de la intenció de
prorrogar el contracte es va dur a terme en data 19 d’abril de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local aprovat en data 8 de juny de 2021,
mitjançant el qual es prorrogava el contracte del servei de vigilància i protecció privada i

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3642

Codi Segur de Verificació: 4688c750-8c20-4505-a581-26f43feefe21
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1608273
Data d'impressió: 08/07/2021 14:05:21
Pàgina 3 de 40

SIGNATURES

ÍNxÈc750-8c20-4505-a581-26f43feefe21JÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

de control d’accés en esdeveniments participatius, juvenils, culturals i/o festius d’aquest
Ajuntament, adjudicat a l’empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA i donar per
finalitzada la relació contractual.
SEGON. Anul·lar l’autorització i disposició de la despesa (AD\) de la despesa de
l’esmentat contracte per un import d’ONZE MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (11.912,80€), amb la següent distribució:

11/6/2021-31/12/2021
65 924 22701
54 337 22701
58 338 22701

Total
PARTICIPACIO CIUTADANA- 702,13 €
PC- SEGURETAT
3.201,38 €
JOVENTUT-J-SEGURETAT
2.210,00 €
FESTES-FP-SEGURETAT
6.113,51 €

TOTAL

1/1/2022-10/6/2022
65 924 22701
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54 337 22701
58 338 22701

Total

PARTICIPACIO CIUTADANA- 0,00 €
PC- SEGURETAT
722,02 €
JOVENTUT-J-SEGURETAT
3.009,76 €
FESTES-FP-SEGURETAT
3.731,78 €

TOTAL

IVA
147,45 €

TOTAL AMB IVA
849,58 €

672,29 €

3.873,67 €

464,10 €

2.674,10 €

1.283,84 €

7.397,35 €

IVA
0,00 €

TOTAL AMB IVA
0,00 €

151,62 €

873,64 €

632,05 €

3.641,81 €

783,67 €

4.515,45 €

TERCER. Notificar aquest acord a les empreses SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA
UTE i a SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple
Punt 2.2 Anul·lació A del Lot 6 del contracte del subministrament de vestuari
laboral. Exp.2018/4716
“Proposta de l’Alcaldia
Exp. 2018/4716
Ctc.62-21. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 17 de març de 2020,
va aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de clàusules generals aprovat pel
Ple, han de regir l’adjudicació i execució del contracte de subministrament del vestuari
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laboral destinat al personal dels diferents departaments i serveis de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, mitjançant la celebració d’un Acord Marc, per procediment obert subjecte a
regularització harmonitzada.
En data 29 de juny de 2020, va finalitzar el termini de presentació d’ofertes per a l’objecte
de l’esmentada licitació.
En data 30 de juny de 2020, la Plataforma de Contractació Pública emet certificat on
s’indica les empreses que es van presentar i als lots als que es van presentar.
La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària urgent, de data 8 de desembre de
2020, va declarar desert el lot número 2 (Uniformitat i calçat. BRIGADA) corresponent a
l’esmentat contracte, d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP.
Vist l’informe tècnic del cap en funcions de la Policia Local, de data 02 de juny d’enguany
en el que assenyala que no està prevista la formalització del Lot 6 de l’acord marc en
qüestió corresponent al vestuari de la Policia Local abans de la incorporació del nou
personal al departament de la Policia Local, i per la qual cosa sol·licita l’anul·lació d’una
part de l’A aprovada per la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2020, que va
ser adjudicat per un import total de 59.939,04€, per un import de TRETZE MIL DOSCENTS CINQUANTA-UNT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (13.251,62€).
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Vist l’informe del cap de Contractació i Patrimoni, de data 07 de juny d’enguany on
s’informa favorablement a l’esmentada anul·lació.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Anul·lar l’autorització de la despesa (A\) del contracte de subministrament del
vestuari laboral destinat al personal dels diferents departaments i serveis de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, per un import de TRETZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN
EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (13.251,62€) corresponent al Lot 6, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 32 132 22104, pels motius que consten a la part expositiva.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
3.0.- HISENDA
Punt 3.1 Bonificació d'ús del Pavelló Municipal de Bàsquet a l'entitat Nou Bàsquet
Olesa per l'organització del torneig solidari amb la Marató de TV3 "Summer League
4x4". Exp. 2021/3055
“Proposta de la Regidoria d’Esports
Exp. 2021/3055
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Atenent a la sol·licitud formulada i el projecte tècnic de l’activitat presentat per l’entitat
Nou Bàsquet Olesa per la qual demana la cessió amb ús bonificat del Pavelló Municipal
de Bàsquet, del 5 al 30 de juliol, de dilluns a divendres i en horari des de les 19.00 fins a
les 22.00 hores. L’entitat especifica que aquesta activitat té caràcter solidari a favor de la
Marató de TV3.
En el projecte presentat per l’entitat exposa que l’objectiu que persegueix la realització
d’una lliga d’estiu, que hi haurà un calendari de partits i que aquest serà per categories
d’edat. L’entitat, a més, certifica que es respectaran les mesures de seguretat, tant amb
jugadors i jugadores com amb el possible públic assistent.
Vist l’informe tècnic de disponibilitat del cap del departament d’Esports, de data 9 de juny
de 2021, en referència al Pavelló Municipal Salvador Boada per a la realització de dita
activitat en l’esmentada data i horari.
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Vist que l’Ordenança Fiscal núm. 15, annex 15.5, en el punt 2, contempla la bonificació
per dur a terme tasques relacionades amb l’esport i per a la seva promoció: entrenaments
esportius, partits oficials i amistosos segons els calendaris de les federacions i/o consells
esportius corresponents. I altres actes, sempre que s’acordi que hi ha un interès
municipal, previ acord de la Junta de govern local, i a proposta del regidor d’Esports.
Vist l’informe del Cap del departament d’Esports, de data 21 de juny de 2021, favorable a
la bonificació de l’ús per a dita activitat i condicionat a que l’entitat compleixi amb les
següents CONDICIONS:
1. Presentar via instància electrònica el número total d’equips inscrits i els ingressos
rebuts en concepte de donatiu, conjuntament amb un certificat de l’entitat amb el
compromís d’ingrés del 100% del donatiu.
2. Presentar el comprovant de la transferència bancària a favor de La Marató de TV3
un cop finalitzi l’esdeveniment esportiu.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aplicar la reducció del 100 per cent de l’import de la quota de la OF 15.5 Taxa
pel lloguer d’instal·lacions esportives per haver un interès municipal per la realització de
les tasques relacionades amb l’esport i per la seva promoció a:





Entitat esportiva: Nou Bàsquet Olesa
Instal·lació esportiva: Pavelló municipal de Bàsquet
Dies: de dilluns a divendres, del 5 al 30 de juliol de 2021
Activitat: Torneig d’estiu “Summer League 4x4”.

SEGON.- Compliment de condicions per part de l’entitat beneficiària de la bonificació
d’ús:
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1. Presentar via instància electrònica el número total d’equips inscrits i els ingressos
rebuts en concepte de donatiu, conjuntament amb un certificat de l’entitat amb el
compromís d’ingrés del 100% del donatiu.
2. Presentar el comprovant de la transferència bancària a favor de La Marató de TV3
un cop finalitzi l’esdeveniment esportiu.
TERCER.- Notificar aquests acords a l’entitat NOU BÀSQUET OLESA.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
4.0.- LLICENCIES I AUTORITZACIONS
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5.0.- CONVENIS
6.0.- SUBVENCIONS
Punt 6.1 Subvenció Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal. Exp.
2021/1792
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/1792
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat d’organitzar i promoure activitats en
matèria de comerç.
L’entitat Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal d’ Olesa, amb CIF
G67391417 ha sol·licitat a l’Ajuntament que li sigui concedida una subvenció per Pla de
dinamització comercial del Mercat Municipal d’Olesa.
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en: la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS) i
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada pel Ple d’aquesta
corporació el 24 d’octubre de 2019 i publicada definitivament al BOP de Barcelona el 31
de gener de 2020 (en endavant l’Ordenança).
En el cas concret objecte d’aquesta sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a
l’apartat a) de l’article 18 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la concessió
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d’una subvenció directa donat que existeixen en el pressupost municipal per a l’any 2021
a la partida 12 4312 48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA-MERCAT-SUBV.NOVA
ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT dotada amb un crèdit de 6.000,00€.
El primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a què aquestes subvencions s’instrumentin
mitjançant conveni.
La redacció del conveni que es proposa recull l’establert en l’apartat segon de l’article 18
de l’OGS, i en concret: identificació del/de la beneficiari/ària, l’objecte i la quantia de la
subvenció, el termini d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de
justificació, la forma de pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o
ajudes rebudes per la mateixa finalitat.
L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat social i
no és deutor per resolució de procedència de reintegrament, constant en l’expedient els
certificats de l’Administració Tributària, de la Seguretat Social i de l’Hisenda Local
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni regulador de la subvenció, any 2021.
SEGON.- Facultar a l’alcalde, assistit per la secretari municipal, per la signatura d’aquest
conveni.
TERCER.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’entitat Nova
Associació de Concessionaris del Mercat Municipal d’ Olesa, amb CIF G67391417 per un
import total de 6.000,00 € destinada a la realització de les activitats descrites en l’objecte
del conveni.
QUART.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) per un import de 6.000,00 € a favor de
l’entitat Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal d’ Olesa, amb CIF
G67391417, amb càrrec a la partida 12 4312 48900 PROMOCIÓ ECONÒMICAMERCAT-SUBV.NOVA ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT del pressupost
municipal per a l’any 2021.
CINQUÈ.- Considerar que, aquest any 2021, la subvenció atorgada permetrà el
manteniment de l’activitat comercial al nostre municipi, juntament a la greu situació
econòmica que està provocant la crisi sanitària de la COVID-19 en l’entitat, i és per la
qual cosa que es considera justificat que aquesta subvenció excedeixi del 50% del cost
de l’activitat i sigui per la totalitat de la despesa subvencionada, sense superar en cap
cas, el cost total del projecte, complint l’exigència de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
SISÈ.- Aprovar la Bestreta (O) per un import de 6.000,00 € a favor de l’entitat Nova
Associació de Concessionaris del Mercat Municipal d’ Olesa amb CIF G67391417, amb
càrrec a la partida 12 4312 48900 PROMOCIÓ ECONÒMICA-MERCAT-SUBV.NOVA
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ASSOCIACIÓ CONCESSIONARIS MERCAT del pressupost municipal per a l’any 2021,
corresponents al 100% de la subvenció concedida.
SETÈ.- Publicar l’atorgament de la subvenció i el seu conveni, amb indicació de la
convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la
finalitat de la subvenció, al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, a través de
la seva tramesa a la BDNS.
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal.
NOVÈ.- Notificar aquest acord a l’entitat Nova Associació de Concessionaris del Mercat
Municipal d’ Olesa
Votació: Majoria Simple.

CONVENI PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A LA NOVA
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLESA
Departament: Promoció Econòmica
Exp.2021/1792
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REUNITS
D’una banda, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat (en endavant Ajuntament) representat
per Miquel Riera Rey, Alcalde, assistit pel secretari accidental de la corporació, Vicenç
Tur Martí.
De l’altra, la Nova Associació de Concessionaris del Mercat Municipal d’Olesa (en
endavant entitat) amb CIF número G67391417, representada per Maria Neus Valldeperas
Sabanes, amb NIF número 39183231V, en el seu càrrec de presidenta de l’entitat.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la voluntat de fomentar i promoure l'activitat
comercial en el Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat.
II. L’entitat s’encarrega de de treballar per a la dinamització del Mercat d’Olesa de
Montserrat, amb la finalitat que esdevingui un mercat modern i competitiu i ha
sol·licitat l’atorgament d’una subvenció per a dur a terme el projecte Pla de
dinamització comercial del Mercat municipal d’Olesa.
III. Aquest any 2021, amb la crisi sanitària a nivell mundial provocada per la COVID19 que afecta tots els àmbits, fa necessari que l’Ajuntament articuli diversos
mecanismes per pal·liar els efectes de la pandèmia en sectors econòmics de la
nostra vila, a través de les entitats.
IV. El pressupost municipal pel 2021 preveu la subvenció nominativa a l’entitat Nova
Associació de Concessionaris del Mercat Municipal d’Olesa.

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3642

Codi Segur de Verificació: 4688c750-8c20-4505-a581-26f43feefe21
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1608273
Data d'impressió: 08/07/2021 14:05:21
Pàgina 9 de 40

SIGNATURES

ÍNxÈc750-8c20-4505-a581-26f43feefe21JÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

V. És voluntat d’ambdues parts celebrar el present conveni per articular l’atorgament
de la subvenció directe prevista nominativament al pressupost municipal per l’any
2021.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
ACORDS
PRIMER .- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és atorgar directament una subvenció a la Nova Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal d’Olesa per a l’execució del projecte Pla de
dinamització comercial del mercat Municipal d’Olesa que respon als següents objectius
específics:



1 .- Dinamitzar el comerç en el Mercat Municipal d’Olesa
2.- Impulsar la modernització i la competitivitat de les parades del
Mercat Municipal
3.- Apostar per una gestió professionalitzada de l’associació
4.- Atendre les necessitats d’informació i formació dels paradistes del
Mercat Municipal
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I, en concret inclou a les activitats següents:
Les activitats incloses són:








1 capítol del canal cuina del mercat/publicació 2n semestre
Dinamització xarxes socials Mercat Municipal
Formació restauració-degustacions xarxes socials i editors d’imatges
Concurs de dibuix Sant Jordi
Campanya Castanyada
Campanya de Nadal
Participació en les activitats que s’organitzen en el municipi

Cal tenir en compte la situació d’alerta sanitària en la que ens trobem i que farà que els
actes s’adaptin i s’adeqüin a la realitat de cada moment d’aquest any 2021. Les activitats
incloses en la sol·licitud es duran a terme en el moment en que sigui possible a nivell
sanitari, i en qualsevol dels casos les despeses a les quals fa front la subvenció s'hauran
d’haver produït igualment.
SEGON.-Compromís per part de entitat
L’entitat haurà de destinar l’import de la subvenció a l’execució de l’activitat/ servei per a
la qual s’atorga la present subvenció d’acord amb allò establert al conveni.
TERCER.- Compromís per part de l’Ajuntament
L’Ajuntament
haurà d’atorgar directament la subvenció nominativa prevista als
pressupostos a l’entitat identificada.
QUART.- Import de la subvenció
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a concedir directament una subvenció
de 6.000,00 € per a la realització de les activitats descrites en l’objecte del present
conveni, amb càrrec a la partida 12 4312 48900 PROMOCIO ECONÒMICA-MERCATSUBV. NOVA ASSOCIACIÓ CONCESS. MERCAT del pressupost municipal per a l’any
2021.
CINQUÈ.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció amb la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat.
SISÈ.- Termini d’execució
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el període de
l'1 de gener al 31 de desembre de 2021.
SETÈ.- Termini i forma de justificació.
1. El termini de justificació finalitzarà el 31 de gener de l’any 2022.
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2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat juntament amb la documentació

requerida al model normalitzat núm. 11, i mitjançant el model normalitzat núm. 12, facilitat
per l’Ajuntament a les entitats com a guia i revestirà la forma de:
Per subvencions que NO superin els 10.000,00 €
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades als
instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades
i els resultats obtinguts (models normalitzats 12 i 14).
2- Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del RLGS (models normalitzats 13, taules 1 i 2)
a)
b)
c)

S’haurà de justificar el cost del projecte.
S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
Una relació classificada de les despeses i inversions
de l’activitat, amb identificació del proveïdor i del document, el seu
import, data d’emissió i data de pagament.
d)
Un detall d’altres ingressos o subvenciones que han
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva
procedència.
e)
Tenint en compte que la subvenció atorgada permetrà
el manteniment de l’activitat comercial a la nostra localitat, junt a la
situació de crisi econòmica que està provocant la crisi sanitària de la
COVID-19 en l’entitat, és per la qual cosa que es considera justificat
que aquesta subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui

ÓRGANO

REFERENCIA

ACTA_JGL - ACTA JGL

Serveis Centrals i Organització

2021/3642

Codi Segur de Verificació: 4688c750-8c20-4505-a581-26f43feefe21
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01081477_2021_1608273
Data d'impressió: 08/07/2021 14:05:21
Pàgina 11 de 40

SIGNATURES

ÍNxÈc750-8c20-4505-a581-26f43feefe21JÎ

DOCUMENT

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

per la totalitat de la despesa subvencionada, sense superar en cap
cas, el cost total de l’activitat, complint l’exigència de justificació de l’art.
10.2 de l’OGS.
3- Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució.
VUITÈ.- Forma de pagament
1. Es preveu de forma excepcional i justificada per la greu situació provocada per la crisi
sanitària de la COVID-19, el pagament anticipat (bestreta) del 100% en el moment de
l'atorgament de la subvenció per ajudar a finançar l'execució de l’objecte del conveni, en
virtut de l'article 25 de l'ordenança general de subvencions.
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2. En qualsevol cas la sol·licitud de pagament anticipat (bestreta) haurà de sol·licitar-se
expressament en el moment de sol·licitud de la subvenció .
3.D’acord amb l’article 34.5 de la Llei General de Subvencions, a l’efectuar qualsevol
pagament, s’efectuarà prèvia valoració del compliment pel beneficiari de les obligacions
tributàries i de la Seguretat social i de que no és deutor per resolució de procedència de
reintegrament. No serà necessari aportar nova certificació si l’aportada en la sol·licitud no
ha exhaurit el termini de sis mesos de validesa.
En tots els casos, quant l’entitat sigui deutora de l’Ajuntament es podrà efectuar la
compensació del pagament de la subvenció amb els deutes pendents.
NOVÈ.- Obligacions de l’entitat beneficiària:
L’entitat beneficiaria haurà de complir totes aquelles obligacions previstes a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, l’Ordenança
Municipal de Subvencions i les obligacions que s’especifiquen a continuació:
1. Els/les beneficiaris/àries de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert al present conveni
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, o acreditar la seva exempció.
3. Els/les beneficiaris/àries d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l’Ajuntament, i
a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors
i en relació a la subvenció concedida.
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4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses despeses que l’integren.
5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes
percebudes per mitjans electrònics en base a allò establert a la Llei estatal 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La BDNS
servirà de mitja electrònic per a les entitats sense ànim de lucre amb finalitats
exclusivament d’interès social o cultural i amb un pressupost inferior a 50.000,00 €.
6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
7. Caldrà disposar de les assegurances preceptives legalment establertes per l’objecte
de la subvenció sol·licitada, complimentant el model normalitzat núm.8.
8. L’Entitat ha d’estar adaptada a la legislació sobre entitats i ha de complir amb tots els
requeriments legals que l’obliguin.
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DESÈ - Despeses subvencionables
1.- Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable,
responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i
s’efectuïn en el termini establert en les presents bases. En cap cas el seu cost podrà ser
superior al valor de mercat. En qualsevol cas, és d’aplicació per a les despeses
subvencionables l’article 24 del’OGS.
2.- La totalitat de les factures hauran de reunir els requisits de l’article 6 I 7 del Real
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen
les obligacions de facturació.
La factura contindrà els requisits de l’article 6 del citat reglament, els quals se citen
de forma resumida a continuació:
a) Número
b) Data d’expedició.
c) Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a expedir
factura com dels destinatari de les obligacions.
d) Número d’identificació fiscal
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari de les
operacions.
f) Descripció de les operacions, consignant-se les dades necessàries per
la determinació de la base imposable.
g) El tipus impositiu aplicat.
h) La quota tributaria
i) La data en que s’ha efectuat les operacions que es documenten.
Serà suficient en la presentació d’una factura simplificada en imports inferiors als
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400,00€ (IVA inclòs), les quals contindran els requisits de l’article 7 del Reglament,
que se citen de forma resumida a continuació:
a) Número
b) Data d’expedició
c) La data en que s’han efectuat las operacions si és diferent a la data
d’expedició
d) Número d’identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o
denominació social completa de l’obligat a la seva expedició.
e) La identificació del tipus de béns entregats o serveis prestats
f) El tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l’expressió IVA inclòs
g) La contraprestació total.
En cap cas són despeses subvencionables:
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a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
Els tributs són despeses subvencionables quan el/la beneficiari/ària de la subvenció els
abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els
impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
impostos personals sobre la renda.
El/la beneficiari/ària ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de
comptabilitat generalment admeses, i en tot cas, en la mesura que aquests costos
corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat. Els costos
indirectes no podran superar, en cap cas, el 50 % de la subvenció atorgada.
Donada la situació excepcional en la que ens trobem a causa de la pandèmia provocada
per la COVID-19 i l’afectació que aquesta està tenint en l’entitat, es consideraran
subvencionables i com a despeses directes l’aigua, la llum, la neteja, la calefacció, els
recursos humans sempre que es corresponguin amb l’objecte descrit en l’acord 1er
d’aquest conveni.
ONZÈ .- Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplerts, es comunicarà als/les beneficiaris/àries la necessitat de solucionar les
deficiències detectades en un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de
l’ajuda segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
DOTZÈ.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
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Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
del projecte subvencionat, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import a la baixa, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als
de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
de les despeses subvencionables previstes a les presents bases.
TRETZÈ.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
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De conformitat amb allò establert en el pacte 7è (punt 2.e) del present conveni (pagament
de la totalitat de la despesa subvencionable [100%]), la subvenció atorgada serà
incompatible amb cap altra que es pugui concedir per altres administracions o ens públics
o privats per aquesta mateixa despesa subvencionable.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiari/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
CATORZÈ.- Publicitat de les subvencions concedides
La subvenció atorgada a l’empara d’aquests conveni serà objecte de publicitat, amb
indicació l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat
de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, a través de la seva tramesa a la BDNS i al Portal de la Transparència de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
QUINZÈ.- Mesures de difusió del finançament públic
L’entitat haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o
de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
SETZÈ.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
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2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar la subvenció el/la beneficiari/ària que
hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que
haguessin impedit la seva concessió; el/la beneficiari/ària que hagi incomplert totalment o
parcialment de l’objectiu de l’activitat o del projecte; el/la beneficiari/ària que hagi
incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts; el/la beneficiari/ària que oposi
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’interès de demora des del moment
del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del
reintegrament.
DISETÊ.- Obligats al reintegrament
Seran els identificats com a beneficiaris/àries que hagin rebut subvenció.
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Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que
gaudeixin de la condició de beneficiaris/àries, de conformitat amb allò establert a l’art. 40
LGS i demés concordants del RLGS.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, que adoptessin acords que fessin possibles els
incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables,
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
DIVUITÈ.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS,
en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de l’OGS.
DINOVÈ.- Règim jurídic supletori
En tot allò no previst en el present conveni serà d’aplicació el que estableix l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat aprovada en el Ple
d’aquesta Corporació el 04 de gener de 2018 i publicada al BOP de Barcelona el 26 de
gener de 2018 la Llei 38/2003 General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament, a aprovat per RD887/2006.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.2. Justificació de la subvenció i revocació de l'Associació Defensa Forestal
d'Olesa de Montserrat. Exp. 2017/1407
“Proposta de la Regidoria de Medi Ambient
Exp. 2017/1407
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar per Junta de Govern Local, en data 26 de
maig de 2020, l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’Agrupació de Defensa
Forestal 318 d’Olesa de Montserrat, per un import de 22.626,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 42 170 48900 “MEDI NATURAL – CONVENI ADF” del pressupost de
l’exercici 2020.
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Aquest import, 22.626,00 € s’especificava en el conveni que seria per la realització de
tasques derivades de la defensa i protecció de la natura.
En la mateixa data es van aprovar la A, D i O per un import de 22.626,00 € a favor de
l’entitat, amb càrrec a la mateixa partida, corresponent al 100% de la subvenció
concedida.
En la disposició general vint-i-una, punt primer de l’Ordenança General de subvencions
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es diu que, amb caràcter general, el pagament de
les subvencions s’efectuarà en un 75% en el moment de l’atorgament i el del 25% un cop
justificada la despesa.
Però, considerant la tipologia i finalitat de l’entitat es considera justificat que aquesta
subvenció excedeixi del 50% del cost de l’activitat i sigui per la totalitat de la despesa
subvencionada, sense superar en cap cas, el cost total de l’activitat, complint l’exigència
de justificació de l’art. 10.2 de l’OGS.
En dates 11 i 26 de maig de 2021 l’entitat va presentar la justificació de la despesa
realitzada i la memòria de l’activitat subvencionada, així com la relació de factures, dins el
termini establert.
Una vegada revisada tota la documentació justificativa presentada per l’entitat, es
considera que aquesta no s’ajusta totalment a les bases específiques de les
subvencions nominatives.
Vist l’informe tècnic de data 1 de juny de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
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PRIMER.- Aprovar la justificació de la subvenció, presentada pel beneficiari, per import de
22.214,49 €.
SEGON.- Aprovar la revocació definitiva de la subvenció per import de 411,81 €
corresponent a la part no justificada correctament.
TERCER.- Declarar, de conformitat amb l’article 77 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, s’hauran de liquidar els interessos de demora
exigibles des del moment del pagament de la subvenció fins la data en que s’acordi la
procedència del reintegrament, o la data en que el deutor ingressi el reintegrament si
aquest és anterior, corresponent a l’interès legal del diner incrementat en un 25%.
QUART.- Aprovar la liquidació total del reintegrament de la subvenció nominativa i dels
interessos de demora a nom de l’entitat Agrupació de Defensa Forestal 318 d’Olesa de
Montserrat amb CIF G66979337, als conceptes d’ingrés 11 38900 i 11 39300
respectivament, per import de 427,44 € corresponent al reintegrament de la subvenció
per import de 411,81 € i dels interessos de demora per import 15,63 €.
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CINQUÈ.- Notificar la present resolució i requerir a l’entitat Agrupació de Defensa
Forestal 318 d’Olesa de Montserrat perquè procedeixi a l’abonament de la quantitat de
427,44 €, en el termini que assenyala l’article 62.2 de la Llei General Tributària des del
present requeriment:
a) Si aquesta notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al
dia hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de la recepció fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al
dia hàbil següent.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a la Intervenció i a la Tresoreria municipal.
SETÈ.- Notificar aquests acords a l’entitat interessada.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
Punt 6.3 Aprovació bases i convocatòria ajuts al Coworking. Exp. 2021/3374
“Proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica
Exp. 2021/3374
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té interès en convocar una línia de subvencions en
matèria de Promoció econòmica i per a persones físiques o jurídiques per a la creació,
millora o ampliació d’espais físics de coworking a Olesa de Montserrat.
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada
per Ple de data 24 d’octubre de 2019 i definitivament en data 10 de gener de 2020, i
publicada al BOP de data 31 de gener de 2020 (en endavant OGS), estableix les normes
generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions
que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i altra legislació aplicable en matèria de
subvencions.
Les bases defineixen el conjunt de condicions i procediments a seguir per a la sol·licitud,
tramitació, concessió i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat en matèria de Promoció econòmica i per a persones físiques o jurídiques per
a la creació, millora o ampliació d’espais físics de coworking a Olesa de Montserrat.
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De conformitat amb la llei estatal 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació publica i bon Govern, que modifica entre d’altres l’art.20.8 de la referida Llei
38/2003, la convocatòria d’aquestes subvencions haurà de ser comunicada a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), a l’efecte de comunicar-li el text de la
convocatòria pel seu trasllat per la BDNS al diari oficial corresponent.
Aquesta despesa correspon a la modificació de crèdit 9/2021. Suplement i crèdit ext.
Subvenció pimes i autònoms, número de RC 2021/7081.
Vist l’Informe Tècnic de data 22 de juny de 2021.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria de subvencions per
concurrència competitiva de 2021 en matèria de Promoció econòmica i per a persones
físiques o jurídiques per a la creació, millora o ampliació d’espais físics de coworking al
municipi d’Olesa de Montserrat.
SEGON.- Aprovar l’Autorització (A) per un import de 25.000€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12 422 47000 PROMOCIÓ ECONÒMICA-INDÚSTRIA-AJUTS A
AUTÒNOMS I INDÚSTRIA del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER.- Aprovar els models normalitzats per la sol·licitud i la justificació de subvenció.
QUART.- Les Bases reguladores es publicaran al Portal de transparència, a la Seu
electrònica d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, a través de la BDNS.
L’extracte de la convocatòria es el següent:
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Beneficiaris
Podran sol·licitar subvencions destinades a l’objecte indicat a l’apartat 1 de les
Bases reguladores específiques en matèria de Promoció econòmica per a la
creació, millora o ampliació d’espais físics de coworking al municipi d’Olesa de
Montserrat les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat o vulgui iniciar
activitat d’espai físic coworking al municipi d’Olesa de Montserrat, i les que ja estan
constituïdes com a empreses coworking i han realitzat o preveuen realitzar millores
o ampliacions, dins el període d’execució determinat a les bases reguladores,
sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant
LGS); hauran de complir uns requisits.



Objecte
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L’objecte d’aquesta convocatòria, d’acord amb les Bases reguladores, és l’atorgament de
subvencions per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a persones físiques o
jurídiques per a la creació, millora o ampliació d’espais físics de coworking a Olesa de
Montserrat.


Bases reguladores

Les Bases reguladores s’hauran de publicar al portal de transparència de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.


Quantitat

Aprovar l’Autorització (A) per un import de 25.000€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 12 422 47000 PROMOCIÓ ECONÒMICA-INDÚSTRIA-AJUTS A
AUTÒNOMS I INDÚSTRIA del pressupost 2021.


Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats en les bases reguladores.
Per a la valoració de les sol·licituds dels projectes, únicament es tindran en compte les
sol·licituds que segueixin els criteris objectius, aplicats d’acord amb els criteris de l’apartat
9 de les bases reguladores.


Termini i forma de presentació de sol·licituds
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El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria per part de la Base de Dades
Nacional de Subvencions al diari oficial corresponent (BOP Barcelona).
S’han de presentar les sol·licituds mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.


Període d’execució.

El període d’execució de l’objecte d’aquestes bases comprendrà des de l’1 de gener de
2021 fins a sis mesos a comptar des de la data de la notificació de la resolució de
l’atorgament.


Termini i forma de justificació

El termini de justificació finalitzarà un cop transcorreguts 30 dies naturals des de la data
de finalització del període d’execució.
S’han de presentar les justificacions mitjançant els models normalitzats que facilita
l’Ajuntament, d’acord al que dictaminen les bases.
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Altres dades d’obligat compliment

S’ha de complir amb tot el que es disposa a les Bases que regulen aquesta convocatòria
de subvencions, i d’acord amb l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i a Tresoreria d’aquest Ajuntament.

BASES REGULADORES I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ, MILLORA O AMPLIACIÓ D’ESPAIS
FÍSICS DE COWORKING A OLESA DE MONTSERRAT
Els coworking són espais de trobada de persones emprenedores i/o empresàries
amb l’objectiu d’establir networking i sinergies entre elles, així com acords
comercials i empresarials, contribuint d’aquesta manera a la generació d’activitat
econòmica al territori.
L’activitat coworking consisteix en l'arrendament d'oficines o espais a diferents
professionals per al desenvolupament de la seva activitat, oferint juntament amb
el lloguer dels espais, serveis addicionals, com entre d'altres, secretaria, neteja,
reprografia, telèfon, internet ...
L’utilitzen, fonamentalment, empreses amb base tecnològica i d’innovació,
professionals independents i creatius i es poden establir diferents tarifes en
funció de la periodicitat i l’ús.
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Els avantatges principals que presenta un coworking són poder disposar d’un
espai professional a baix preu, la flexibilitat horària i de treball, una millor
productivitat gràcies a l’entorn que treballar des de casa, imatge professional i de
marca, compartir projectes i cooperar, evitar l’aïllament creant sinergies de treball
i cooperativisme.
L’actual situació sanitària de la covid-19 ha deixat una crisi econòmica que es
reflecteix en les xifres de l'atur. Les dades de Catalunya en aquest any 2021
mostren un augment molt acusat de persones aturades respecte l’any passat.
En aquesta situació d’inestabilitat l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, mitjançant
el departament de Promoció Econòmica, considera prioritari promoure i donar
suport econòmic a accions que siguin vies generadores d’ocupació al municipi,
sent l’autoocupació una alternativa a valorar. En aquesta línia i, per la seva
particularitat, els espais coworking permeten adaptar-se a les necessitats dels
emprenedors i autònoms que estan començant la seva activitat i són de gran
utilitat.
1.
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Objecte i àmbit d'aplicació

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a la creació, millora o ampliació d’espais
físics de coworking a Olesa de Montserrat.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat vol promoure accions
d’iniciativa privada que fomentin la creació d’ocupació i la reactivació de l’activitat
econòmica del municipi, en espais que aportin un valor afegit als empresaris.

2.

Finalitat

Per dur a terme accions de foment de l'ocupació i l'emprenedoria a Olesa de
Montserrat, s'estableixen dues línies de subvenció:
 ajuts a la creació i posada en marxa d’espais físics de coworking al
municipi.
 ajuts per a la millora o ampliació d’espais físics de coworking ja existents
al municipi.

3.

Període d’execució

El període d’execució de l’objecte d’aquestes bases comprendrà des de l’1 de
gener de 2021 fins a sis mesos a comptar des de la data de la notificació de la
resolució de l’atorgament.
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4.

Persones beneficiàries

4.1. Podran

ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

Les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat o vulgui iniciar activitat
d’espai físic coworking al municipi
d’Olesa de Montserrat, dins el període
d’execució determinat a l’article anterior i compleixin els requisits expressats a
les bases.
Les persones jurídiques o societats i les persones físiques que ja estan
constituïdes com empreses coworking i han realitzat o preveuen realitzar millores
o ampliacions, dins el període d’execució determinat a l’article anterior i
compleixi els requisits expressats a les bases.
4.2. No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:
Aquelles societats existents o que es creïn, que siguin de mera tinença de béns,
patrimonial o sense activitat.
Aquelles persones o societats que estiguin afectades per alguna de les
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
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Requisits de les persones beneficiàries

a) Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i ajuntament
d’Olesa de Montserrat, tal i com indiquen els articles 18, 19 i 22 del RLGS en
referència a l’article 13.2 lletra e de la LGS.
b) No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i article 26 del
RLGS
c) No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions.

6.

Quantia individualitzada de la subvenció

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat subvencionarà en règim de concurrència
competitiva la creació, les accions de millora i les ampliacions d’espais físics
coworking al municipi. L’import de la subvenció està supeditat al nombre de
candidatures presentades que superin la valoració mínima exigida. S’atorgaran
els imports objecte de subvenció a cadascuna de les sol·licituds aprovades de
forma proporcional als punts aconseguits i fins a exhaurir la partida
pressupostària.
En qualsevol cas l’import màxim subvencionable serà de 10.000 € i no podrà
superar el 50% del cost l’activitat subvencionable
7. Presentació de sol·licituds
7.1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de
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l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria per part de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones al diari oficial corresponent (BOP Barcelona).
7.2. Els models normalitzats de sol·licitud, i els exigits al punt número 7 de les Bases
que regulen aquesta convocatòria podran trobar-se a la pàgina web de
l’ajuntament.
7.3. Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica a través del web
municipal. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i
condicions que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7.4. Només es podrà presentar sol·licitud per una línia de subvenció.
7.5. La documentació a presentar és la següent:
7.5.1. Documentació general:
- Model normalitzat de sol·licitud de subvencions en règim de concurrència
competitiva en el qual hi haurà de constar el nom de la persona peticionària,
adreça, telèfon i DNI. Així mateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a
efectes de notificacions respecte a la subvenció. (model normalitzat 1).
- Documentació acreditativa de la persona sol·licitant i del/de la representat legal,
si escau: DNI, NIE, NIF.
- Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat
per l’entitat bancària (model normalitzat 7).
- Memòria explicativa de l’activitat, on hi constin principalment els criteris per ser
valorats. Caldrà presentar el model corresponent segons es tracti d’una sol·licitud a
la subvenció per a la creació d’espais de coworking o per a la seva millora o
ampliació (veure Annex).
- Pla d’empresa segons model normalitzat (veure Annex) ⃰ .⃰
- Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís
de comunicar les que s'obtinguin en el futur.
- Declaració respecte de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
(model normalitzat 6).
D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la
sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè
l'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats
telemàtics, l'acreditació de que les persones beneficiàries o les entitats sol·licitants
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i
haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment
de les seves obligacions tributàries com amb la Seguretat Social.
** Serà el document bàsic per avaluar el projecte sol·licitat. En el cas que el
projecte sigui dubtós en la seva viabilitat econòmica, tècnica o mediambiental la
sol·licitud serà denegada.
7.5.2. Per a les sol·licituds de subvencions a la millora o ampliació d’espais físics
de coworking ja existents al municipi, s’afegirà la següent documentació específica:
- Certificat tributari de situació censal expedit por l’Agència Tributària. Aquest
certificat es pot obtenir telemàticament en la seu electrònica de l’Agencia
Tributària.
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- Informe de situació actual del/de la treballador/a autònom/a expedit per la
Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest informe es pot obtenir
telemàticament en la seu electrònica de la Seguretat Social.
- En cas de tenir treballadors/re contractats/des, informe de vida laboral del Codi
de Compte de Cotització des de l’inici de l’activitat, on consti el detall dels/de
les treballadors/res donats d’alta. Aquest informe es pot obtenir telemàticament
en la seu electrònica de la Seguretat Social.
- Llicència d´Activitat per la nova activitat objecte de la subvenció, o qualsevol altre
autorització o llicència que resulti pertinent.
- Estatuts de la Societat, si escau.

8.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació
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Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquestes Bases, l’òrgan
competent requerirà l'/la interessat/da perquè l’esmeni en el termini màxim de 10 dies, i,
indicant-li que si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, d’acord amb
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

9.

Criteris de valoració

Els plans d'empresa i les memòries explicatives seran revisats tècnicament per la
Comissió Avaluadora que els avaluarà segons els criteris de valoració que es
detallen a continuació.
9.1. Per a la creació d’espais de coworking les sol·licituds es ponderen en funció dels
següents criteris de valoració:
9.1.1. En relació a l’espai:
a) Dades econòmiques: es valorarà la inversió inicial, i el seu finançament.
Inversió inferior a 3.000 euros.................................................... 0 punts.
Inversió entre 3.000 i 10.000 euros ............................................ 10 punts.
Inversió entre 10.000 i 20.000 euros ........................................... 30 punts.
Inversió superior a 20.000 euros ................................................. 60 punts.

b) Capacitat del coworking: es valora la quantitat d’espais de treball oferts pel
coworking d’acord amb la seva memòria presentada. Han de ser espais de
treball individual per a coworkers adequadament equipats i amb el mobiliari
corresponent. No s’inclouen les zones d’us comú (espais office, sales de
reunions...)
Menys de 3 espais de treball: 0 punts
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Entre 3 i 4 espais de treball: 10 punts
Entre 5 i 7 espais de treball: 20 punts
Entre 8 i 10 espais de treball: 40 punts
Més de 10 espais de treball: 60 punts
c) Llocs de treball creats: es valoren els llocs de treball creats al coworking incloent
treballadors/es contractats/des que donen servei al coworking, el/la propi/a
emprenedor/a i el/la titular de l’empresa, d’acord amb la seva memòria
presentada. S’entendrà com a un lloc de treball aquell que estigui ocupat per una
persona contractada a jornada complerta. Els llocs de treball ocupats amb
treballdors/es contractats/des a temps parcial computaran com a mig lloc (0,5
llocs). La permanència acumulada en cada lloc de treball ha de ser de 6 mesos
com a mínim.
1 lloc de treball: 10 punts
2 llocs de treball: 20 punts
3 llocs de treball: 40 punts
Més de 3 llocs de treball: 60 punts
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d) Serveis: disposar dels següents serveis:
1. Sala de treball i/o de reunions dotada amb l’equipament necessari.
2. Espai office o zona d’esbarjo.
3. Servei de telefonia amb connexió a Internet i/o Wifi
4. Servei de recepció.
5. Serveis de suport a la gestió: serveis d’assessorament empresarial, gestoria,
comptabilitat...
6. Llum, aigua, neteja i climatització.
7. Servei d’impressió en diferents formats (fotocopiadora, escàner, fax…)
8. Existència d’aparador per mostrar els productes o serveis dels coworkers
9. Altres
Menys de 3 serveis: 0 punts
3 serveis: 10 punts
4 serveis: 20 punts
5 serveis: 30 punts
6 serveis: 40 punts
7 serveis o més: 60 punts
9.1.2.

En relació als coworkers:

a) Realitzar accions orientades a facilitar l'accés a emprenedors/es que pertanyin a
grups amb dificultat d'inserció en el món laboral: joves fins a 29 anys, dones,
persones majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb diversitat
funcional. Es valoraran accions com descomptes, abonaments, serveis extres
gratuïts...
1 acció: 20 punts
2 accions: 40 punts
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9.1.3. En relació a la dinamització del coworking:
a) Organització de jornades, conferències, tallers, networking i altres espais de
trobada que facilitin tipus d’accions formatives, informatives i de dinamització de
l’espai.
1 acció anual: 10 punts
Entre 2 i 3 accions anuals: 30 punts
Més de 3 accions anuals: 60 punts
S’atorgaran 10 punts extres quan aquestes accions estiguin obertes a empreses i
autònoms externs al coworking (10 punts per cada acte obert amb un màxim de 20 punts)
La valoració final del projecte serà el resultat del sumatori de totes les puntuacions
obtingudes amb un màxim de 360 punts. La valoració mínima requerida per optar a la
subvenció és de 120 punts.
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9.2. Per a la millora o ampliació dels espais de coworking les sol·licituds es
ponderen en funció dels següents criteris de valoració:

9.2.1. En relació a l’espai de coworking:
a) Dades econòmiques: es valorarà la despesa destinada a la millora o ampliació, i
el seu finançament.
Despesa inferior a 2.000 euros ............................................................ 0 punts.
Despesa entre 2.000 i 5.000 euros ...................................................... 10 punts.
Despesa entre 5.000 i 10.000 euros ..................................................... 30 punts.
Despesa per sobre de 10.000 euros ..................................................... 60 punts.

b) Capacitat del coworking: es valora l’increment del nombre d’espais de treball
oferts pel coworking d’acord amb la seva memòria presentada. Els llocs s’han de
crear mitjançant l’acció de millora o ampliació de l’espai de coworking. Han de
ser espais de treball individual per a coworkers adequadament equipats i amb el
mobiliari corresponent. No s’inclouen les zones d’us comú (espais office, sales
de reunions...)
Increment de 2 espais de treball: 10 punts
Increment de 3 espais de treball: 20 punts
Increment de 4 espais de treball: 30 punts
Increment de 5 espais de treball: 40 punts
Increment de 6 espais de treball: 50 punts
Increment de més de 6 espais de treball: 60 punts

c) Nombre reals de coworkers (% ocupació de l’espai): es valora l’ocupació real de
coworkers instal·lats a l’espai en ús habitual en el moment de la sol·licitud de
l’ajut. Es calcularà el percentatge d’ocupació existent en funció del màxim
possible.
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Inferior al 25%: 0 punts
Entre el 26% i el 50%: 20 punts
Entre el 51% i el 75%: 40 punts

Més del 75%: 60 punts
d) Serveis. Disposar d’algun dels següents serveis:
1. Sala de treball i/o de reunions amb capacitat mínima per a 8 persones
dotada amb l’equipament necessari.
2. Espai office o zona d’esbarjo.
3. Servei de telefonia amb connexió a Internet i/o Wifi.
4. Servei de recepció.
5. Serveis de suport a la gestió: serveis d’assessorament empresarial, gestoria,
comptabilitat...
6. Llum, aigua, neteja i climatització.
7. Servei d’impressió en diferents formats (fotocopiadora, escàner, fax...)
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8. Existència d’aparador per mostrar els productes o serveis dels
coworkers.
9. Altres
Menys de 3 serveis: 0 punts
3 serveis: 10 punts
4 serveis: 20 punts
5 serveis: 30 punts
6 serveis: 40 punts
7 serveis o més: 60 punts

9.2.2. En relació amb els coworkers:
a) Realitzar accions orientades a facilitar l'accés a emprenedors/es que pertanyin a
grups amb dificultat d'inserció en el món laboral: joves fins a 29 anys, dones,
persones majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb diversitat
funcional. Es valoraran accions com descomptes, abonaments, serveis extres
gratuïts...
1 acció: 20 punts
2 accions: 40 punts

9.2.3. En relació a la dinamització del coworking:
a) Organització de jornades, conferències, tallers, networking i altres espais de
trobada que facilitin tipus d’accions formatives, informatives i de dinamització de
l’espai.
1 acció anual: 10 punts
Entre 2 i 3 accions anuals: 30 punts
Més de 3 accions anuals: 60 punts
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S’atorgaran 10 punts extres quan aquestes accions estiguin obertes a empreses i
autònoms externs al coworking (10 punts per cada acte obert amb un màxim de 20 punts)
La valoració final del projecte serà el resultat del sumatori de totes les puntuacions
obtingudes amb un màxim de 400 punts. La valoració mínima requerida per optar a la
subvenció és de 120 punts

10.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
reguladores serà el de concurrència competitiva.
Un cop presentades les sol·licituds i verificada la documentació presentada, es procedirà
a la seva puntuació segons la base novena, atorgant els imports objecte de subvenció a
cadascuna de les sol·licituds aprovades de forma proporcional als punts aconseguits i
fins a exhaurir l’import destinat a aquestes subvencions.
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Caldrà donar publicitat a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS),al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP).

11.

Òrgans competents per a la ordenació, instrucció i la proposta de
concessió

L’òrgan responsable de la ordenació i instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions reguladores per les present bases és el Departament de Promoció
Econòmica.
De conformitat amb l’article 15.7 de l’OGS, la proposta de concessió de les subvencions
serà elaborada pel següent òrgan col·legiat:







Presidència: El/La Alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
Vocal: El/La regidor de Promoció Econòmica, o la persona en qui delegui
Vocal: El/La cap d’àrea d’Economia
Vocal: El/La cap del Departament de Promoció Econòmica
Vocal: Un/a Un/a tècnic/a del Departament de Promoció Econòmica
Secretari/ària: Un/a administratiu/va del Departament de Promoció Econòmica

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà la Junta de Govern Local.
L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà declarar desert el
procediment d’atorgament o no esgotar el crèdit total previst en el cas que les sol·licituds
presentades no reuneixin els requisits necessaris establerts en aquestes bases.
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12. Termini

1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

de resolució i de notificació

S’examinaran conjuntament en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als/les
beneficiaris/àries en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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13. Acceptació de la

subvenció

D’acord amb l’article 24 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, la subvenció haurà de ser acceptada en el termini màxim
de 10 dies, des de la data de notificació de la concessió. L’acceptació es
formalitzarà en un escrit que es presentarà al Registre General de l’Ajuntament,
indicant l’acceptació de la subvenció i de les condicions que constin en l’acta
d’atorgament.
L’acceptació de la subvenció comporta també el de la normativa que la regula.
Si el/la beneficiari/a de la subvenció no presentés la seva acceptació dins del termini
assenyalat, es considerarà que ha renunciat a la subvenció.
La renúncia suposarà l’atorgament de la subvenció, per l’import alliberat, a les sol·licituds
admeses i que, per ordre de puntuació no hagin obtingut disposició econòmica -ja sigui
en forma total o parcial- per haver-se esgotat la partida pressupostària.

14.

Justificació de la subvenció i termini

Tal i com indica l’article 27.1.B de l’ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a la justificació de la subvenció s’haurà
d’aportar:
1) Memòria justificativa del compliment de les condicions particulars regulades a
aquestes mateixes bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS, que com a mínim hauria de contenir la següent informació:
a) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb la
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identificació pertinent, document, import, data d’emissió i data de pagament.
b) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i procedència.

El termini de justificació finalitzarà un cop transcorreguts 30 dies naturals des de
la data de finalització del període d’execució (definit en el punt 3 d’aquestes
bases).
15. Deficiències

en la justificació

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà als/les beneficiaris/àries la necessitat de solucionar les deficiències
detectades en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que en cas de no fer-ho, es procedirà a la revocació o a la reducció de
l’ajuda segons correspongui.

16.
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Despeses subvencionables

16.1. Activitats subvencionables:
- Creació d’espais físics de coworking.
- Actuacions de millora o d’ampliació dels espais de coworking.
16.2. Despeses subvencionables:
- Contractació de serveis externs per la realització d’activitats formatives o
qualsevol altra actuació que tingui per objectiu la dinamització i/o impuls
dels espais coworking.
- Lloguer d’espai per realitzar l’activitat.
- Despeses de personal directament relacionat amb el funcionament o
dinamització del coworking.
- Instal·lacions: inversions per a adequar el local. Imports pagats per a la
formalització de contractes de subministrament d'electricitat, aigua, gas,
telèfon,
etc.
- Maquinària necessària per al desenvolupament de l’activitat dels
coworkers (maquinària necessària per a l'elaboració del producte, equips
per processar informació, ordinadors, programes, impressores,
fotocopiadores...).
- Eines, estris i instruments que s'utilitzen amb la maquinària.
- Mobiliari i equips: tota classe de mobles, materials i equips d'oficina
(cadires,
taules, prestatgeries...).
que

- Despeses de constitució i posada en marxa: despeses necessàries fins
l'empresa inicia la seva activitat productiva:
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 Honoraris d'advocats i assessors (en el cas que s'hagi contractat
assessorament privat).

16.3.
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Taxes notarials.



Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals.



Impost d'activitats econòmiques.



Elaboració de memòries tècniques i estudis de viabilitat (en cas
d'assessorament privat).



Llicències d'obertura.



Publicitat i promoció de llançament.

Despeses no subvencionables:
- Despeses gastronòmiques; dinars, begudes, aperitius
- Despeses de funcionament: telèfon, aigua, llum...
- Altres despeses: consumibles, materials d'oficina...

16.4. Seran costos subvencionables les quotes a la Seguretat Social en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms durant els primers 6 mesos.

Incompliment

17.

Procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si
escau, el reintegrament dels fons rebuts, en el cas que el beneficiari incompleixi
les obligacions establertes en aquestes bases o en la normativa general de
subvencions.

18.

Pagament de la subvenció

De forma excepcional i justificada per la greu situació provocada per la crisi
sanitària i econòmica de la COVID-19 i per la conseqüent necessitat de donar
impuls a l’activitat econòmica del municipi amb l’objectiu d’incrementar
l’ocupació, es preveu el pagament anticipat (bestreta) del 100% en el moment de
l'atorgament de la subvenció per tal d’ajudar a finançar l'execució, en virtut de
l'article 25 de l'OGS.
S’atorgarà la bestreta del 100% de l’import de la subvenció atorgada una vegada
s’hagi presentat l’escrit d’acceptació.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

En tot cas, la quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte
de reintegrament a l’ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per
les causes previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, amb l’interès de demora que correspongui.
19. Seguiment, verificació i control

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat establirà els mecanismes de seguiment
i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment.

20. Aplicació pressupostària

i finançament

a.
El pressupost de què disposa la regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme en el seu pressupost ordinari per a l'any 2021 és de 25.000 €
a càrrec de la partida 12 422 47000 PROMOCIÓ ECONÒMICA-INDÚSTRIAAJUTS A AUTÒNOMS I INDÚSTRIA, dels pressupostos de l'Ajuntament del
Olesa de Montserrat.
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b.
La concessió de les subvencions resta condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

20.1 Aquestes subvencions es regulen en regim de concurrència competitiva
fins a exhaurir el pressupost aprovat.
21. Obligacions

dels beneficiaris

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions següents, a més de
les contemplades a l’art 14 de la LGS. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas correspongui i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció:
1. Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament o per les entitats que en
depenen s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals i
financeres i amb la Seguretat Social, així com no tenir deutes pendents de qualsevol
naturalesa amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
3. Els/les beneficiaris/àries de la subvenció estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb la
subvenció concedida.
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

4. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
22. Publicitat

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de
publicitat a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província a
través de la Base de dades Nacional de Subvencions.
23. Comptabilitat amb altres

subvencions

1.- Els/les beneficiari/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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2.- Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos procedents de qualsevol altre administració amb el benentès que la
quantia global atorgada no supera el cost total de les activitats, complint
l’exigència de justificació de l’art. 9.2 de l’OGS.

24. Règim jurídic

supletori

En tot allò no previst en aquestes bases particulars serà d'aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, i l’ordenança general
de subvencions de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovada el 10 de gener
de 2020 i publicada al BOP, el 31 de gener de 2020 i la resta de disposicions
legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la
concessió de subvencions públiques.”
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
7.0.- PERSONAL
8.0.- ALTRES ASSUMPTES
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

Punt 8.1 Aprovació modificació model contracte Lloguer pisos municipals.
Exp.2007/0278
“Proposta de la Regidoria d’Habitatge
Exp. 2007/0278
Atès que la Junta de Govern Local de 30 de juny de 2015 va aprovar un model de
contracte d’arrendament per als habitatges de propietat municipal.
Atès que en data 3 d’abril de 2019, el Congrés dels Diputats va convalidar el Reial Decret
llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, el qual
resulta d’aplicació als contractes d’arrendament d’habitatge celebrats des del dia següent
al de la seva publicació al BOE (5 de març de 2019), i per tant, als posteriors al 6 de març
de 2019.
Atès que, en virtut de la modificació normativa esmentada al paràgraf anterior, la Junta de
Govern Local de 21 de maig de 2019 va aprovar la modificació del model de contracte
d’arrendament per als habitatges de propietat municipal.
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Atès que, per nova modificació legislativa, cal aprovar un nou model de contracte
d’arrendament d’habitatge adaptat a la normativa vigent en matèria arrendament urbans.
En virtut de tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern l’adopció del
següent
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el nou “model de contracte d’arrendament d’habitatge” per als
habitatges de propietat municipal.
SEGON.- Notificar aquest acord a la regidoria de Benestar Social.
MODEL DE CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'HABITATGE
IDENTIFICACIÓ DE LA FINCA OBJECTE DEL CONTRACTE

ADREÇA habitatge objecte del
contracte
Ref. cadastral:
Cèdula d’habitabilitat:
CHB...
Certificat d’Eficiència Energètica:
Olesa de Montserrat, . . de . . . . . . . de . . . .
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1.- Vicenç Tur Martí (SIG) (Secretari), 06/07/2021 19:19
2.- Miquel Riera Rey (TCAT) (Alcalde), 07/07/2021 15:05

INTERVENEN
D’una banda, el senyor/la senyora (llogater/s), major d’edat, amb DNI número (DNI
llogater/s) amb domicili a l’immoble objecte d’arrendament, d'ara endavant, LA PART
ARRENDATÀRIA.
I d’altra banda, el senyor/la senyora (propietari/s), major d’edat, amb DNI número (DNI
propietari/s), amb domicili a (domicili propietari), com a propietari/ària i arrendador/a de
l’immoble urbà que ha estat identificat a l’encapçalament d’aquest contracte, d'ara
endavant, LA PROPIETAT.
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat legal per a contractar i obligarse, i especialment la requerida per a la realització del present contracte,
EXPOSEN

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
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1. Que . . . . . és propietari de . . . . . . (descripció registral de la finca).
2. Que és voluntat d'ambdues parts en les respectives condicions que tenen d'arrendador
i arrendatari, formalitzar el present contracte d'arrendament, que s’ha de regir pels pactes
que seguidament s'estableixen, pel que disposa la Llei 29/1994 de 24 de novembre
d'arrendaments urbans, el Reial Decret 7/2019, d’1 de març, de Mesures urgents en
matèria d’habitatge i lloguer, per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la
protecció del dret a l’habitatge, i supletòriament per les lleis del Codi civil, sobre la finca
abans esmentada per un preu cert. És per això que les parts, lliurement i de forma
espontània,
ACORDEN
PRIMER. Objecte del contracte
L'objecte del present contracte d'arrendament és l'habitatge descrit en el punt 1 de la part
expositiva, situat a . . . . . ., que es destinarà únicament i exclusivament a habitatge, per la
qual cosa el present contracte té la condició d'arrendament d'habitatge.
Les normes reguladores de l'arrendament d'habitatge també s'apliquen al mobiliari i altres
dependències qualsevol, espais arrendats o serveis cedits per la propietat com a
accessoris de la finca.
La part arrendatària declara conèixer i acceptar la situació actual de la finca, la seva
qualificació urbanística i els usos permesos pel planejament urbanístic.
SEGON. Durada i pròrroga
El termini de durada del present contracte d'arrendament s'estableix en 1 any a comptar
des de la data de signatura del mateix.
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Arribat el dia de venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per
terminis anuals fins assolir una durada de set (7) anys, llevat que la part arrendatària,
manifesti a la part arrendadora, amb trenta (30) dies d’antelació, com a mínim a la data
de finalització del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues, la seva voluntat de
no renovar-lo.
Si arribada la data de venciment del contracte, un cop transcorregut com a mínim set
anys de durada, cap de les parts hagués notificat a l’altra la seva voluntat de no renovarlo, amb al menys quatre mesos d’antelació a aquella data en el cas de l’arrendador i dos
mesos d’antelació en el cas de l’arrendatari, el contracte quedarà prorrogat
obligatòriament per terminis anuals fins a tres anys més, excepte que l’arrendatari
manifesti a l’arrendador amb un mes d’antelació a la data d’acabament de qualsevol de
les anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte.
Al contracte prorrogat, li continuarà sent d’aplicació el règim legal i convencional al que
hagi estat sotmès.
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La part arrendatària es compromet a una durada mínima de SIS MESOS. Un cop
transcorreguts sis mesos de compliment obligat, en el cas que vulgui donar per resolt de
forma unilateral el present contracte d'arrendament, haurà de comunicar-ho prèviament a
la propietat amb una antelació mínima de 30 dies.
Un cop transcorreguts aquests 30 dies, la part arrendatària haurà de satisfer la renda fins
que deixi lliure i a disposició de la propietat la finca objecte del present contracte
d'arrendament.
En el cas que la part arrendatària no notifiqui el seu desistiment unilateral, i desallotgi
l'habitatge, haurà de satisfer en concepte d'indemnització per danys i perjudicis i com a
clàusula penal la renda pactada d’un mes per cada any que resti per complir o la part
proporcional.
TERCER. Renda i actualització
El preu del lloguer, lliurement estipulat entre les dues parts contractants, és de . . . . .
EUROS (. . . . €) MENSUALS, pagadors, per mesos anticipats, dels dies 1 al 7 de cada
mes, ambdós inclosos, mitjançant domiciliació bancària.
Qualsevol modificació en el número de compte corrent d’abonament ha de ser
degudament comunicat a la part arrendatària.
Durant la vigència d’aquest contracte, la renda es revisarà anualment, mitjançant
l’aplicació de la variació anual de l’índex de Garantia de Competitivitat expressat amb dos
decimals, utilitzant l’últim mes amb dades disponibles, i en cas de que aquest sigui
negatiu es considerarà que el valor de la revisió és zero. En cap cas, la demora en
l’aplicació de la revisió suposarà la renúncia o caducitat de la mateixa.
QUART. Fiança
La part ARRENDATÀRIA lliura en aquest acte la suma de . . . . EUROS (. . . . €) en
concepte de fiança legal, corresponent a una mensualitat, import que serà dipositat en
compliment de la normativa que li resulta d’aplicació.
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Igualment en aquest acte LA PROPIETAT lliura a la part arrendatària la corresponent
documentació acreditativa de l’obtenció i vigència de la cèdula d’habitabilitat, així com el
certificat d’eficiència energètica i altra documentació preceptiva en compliment de la
normativa relativa a l’habitatge.
L’ARRENDADORA s’obliga a la devolució de la fiança a la finalització de l’arrendament,
un cop deduïts, en el seu cas, els imports corresponents al deteriorament que l’habitatge
hagi sofert, diferent a l’originat per l’ús ordinari del mateix i per qualsevol incompliment
contractual. Sens perjudici d’això, no correspondrà la devolució de la fiança quan
l’ARRENDATARI/ÀRIA no es trobi al corrent de pagament de les rendes meritades i de
les despeses l’abonament de les quals li corresponguin.
En cap cas, la PART ARRENDATÀRIA podrà deixar de pagar qualsevol mensualitat a
compte de la fiança.
CINQUÈ. Despeses generals i de serveis individuals
Les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble en el qual es troba
SITUADA la finca arrendada, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no
siguin susceptibles d'individualització i que corresponguin a la finca arrendada, seran a
càrrec de l’ARRENDATARI/ÀRIA, en funció de la quota de participació.
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Cal especificar les despeses i el seu import:
Taxa de gestió de residus: (Import)
Despeses comunitat: (Import)
Altres..
Les despeses generals de l’habitatge arrendat que s’individualitzin mitjançant aparells
comptadors seran a compte de l’ARRENDATARI/ÀRIA així com el manteniment i
reparació dels comptadors, en cas de deteriorament per alguna causa imputable a
l’ARRENDATARI/ÀRIA. Des del moment de la signatura d’aquest contracte, la PART
ARRENDATÀRIA, s’obliga a realitzar, en el termini màxim de 15 dies, el canvi de
titularitat i domiciliació bancària de les respectives companyies de subministraments de
l’habitatge.
SISÈ. Obres de la part arrendatària
La part arrendatària no pot fer obres de cap classe, sense el permís previ per escrit de la
propietat. En tot cas la part arrendatària ha d'obtenir prèviament –abans d'iniciar les
obres– els permisos oficials al seu càrrec, i assumir íntegrament els honoraris de la
direcció tècnica i facultativa i qualsevol perjudici que pugui ocasionar a la finca o a
tercers, durant la seva realització o en el futur, sense dret a reclamació o indemnització
de cap classe.
Sense perjudici de la facultat de resoldre el contracte, l’ARRENDADOR/A que no hagi
autoritzat la realització de les obres, podrà exigir en concloure el contracte, que
l'ARRENDATARI/ÀRIA reposi les coses al seu estat anterior o bé conservar la modificació
efectuada, sense que aquell pugui reclamar cap indemnització per aquest concepte.
Si les obres han provocat una disminució de l'estabilitat de l'edificació o de la seguretat de
l'habitatge
o
els
seus
accessoris,
l’ARRENDADOR/A
podrà
exigir
a
l'ARRENDATARI/ÀRIA la reposició de les coses al seu estat anterior.
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Per a la realització, inspecció i comprovació de qualsevol classe d’obres o reparacions
que afectin a l’immoble, l’ARRENDATARI/ÀRIA està obligat a permetre l’accés a
l’habitatge a LA PROPIETAT i a qualsevol persona autoritzada per aquesta, així com als
operaris i industrials.
SETÈ. Obligacions de manteniment i conservació
L’ARRENDADOR/A està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes
les reparacions que siguin necessàries per conservar l'habitatge en les condicions
d'habitabilitat i per servir a l'ús convingut, llevat del deteriorament de l’objecte de
reparació del qual es tracti sigui imputable a l'ARRENDATARI/ÀRIA d'acord amb el que
disposen als articles 1.563 i 1.564 del Codi Civil.
La PART ARRENDATÀRIA haurà de posar en coneixement de la PART
ARRENDADORA, en el termini més breu possible, la necessitat de les reparacions.
VUITÈ. Responsabilitats derivades de l’ús de l’habitatge i prohibicions
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La part arrendatària rep la finca, objecte d'aquest contracte, a la seva satisfacció, i al
corrent de claus, vidres i instal·lacions. Per això, queda obligada a conservar-la i, en el
seu moment, a tornar en les mateixes condicions que la rep, excepte el desgast d'ús
normal.
Són a compte i càrrec de la part arrendatària les despeses ocasionades pels
desperfectes que es produeixin, ja sigui en vidres, panys, portes, fins i tot la seva
substitució, i altres elements i estris de les instal·lacions d'aigua, electricitat, cuina, bany,
aixetes, vàter, lavabos, escalfador, antena de TV i en particular tots els desguassos,
embussos, arranjament de la cuina, aigüeres, safareig i les seves canonades, com també
la conservació, reparació i substitució de persianes en cas que hi hagi aquests estris i
instal·lacions.
Així mateix la part arrendatària es fa directament i exclusivament responsable, i eximeix
de tota responsabilitat la propietat, pels danys que puguin ocasionar-se a persones o
coses i siguin derivats d'instal·lacions per a serveis i subministraments de l'habitatge
arrendat, o per altres motius, i queda compromès a conservar-lo en perfecte
funcionament i estat.
La part arrendatària està obligada a l'adquisició, conservació o substitució de les
escomeses i comptadors corresponents als subministraments i els imports derivats dels
seus consums.
La finca es lloga en l'estat actual de les escomeses generals i ramals o línies existents
per als subministraments de què està dotat l'edifici. La part arrendatària pot concertar
amb les companyies subministradores corresponents l'ampliació dels serveis existents o
la seva modificació. El cost que se’n derivi anirà íntegrament a compte i càrrec seu.
Qualsevol modificació o nova instal·lació quedarà en benefici de la finca sense dret a
indemnització o reclamació de cap classe.
Atès que l'habitatge arrendat pertany a un edifici en règim de comunitat de propietaris, la
part arrendatària s'obliga a respectar les seves normes estatutàries o acords de junta, així
com el que estableix el títol constitutiu de la finca. Si a la finca no hi ha servei de porteria,
consergeria o de neteja, serà obligació de la part arrendatària, quan per torn li
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correspongui, i segons l'acord pres pels veïns de la finca, la neteja d'escales, vestíbul i
altres elements comunitaris.
La part arrendatària, amb expressa renúncia al que disposa l'art. 32 de la LAU, s'obliga a
no subarrendar la finca ni cedir el contracte d'arrendament sense comptar amb el
consentiment previ i per escrit de la propietat.
L’ARREDANTARI/ÀRIA, no podrà instal·lar a l’habitatge objecte d’arrendament cap
comerç o indústria, ni tan sols oficina o despatx professional.
NOVÈ. Dret d’adquisició preferent.
La part arrendatària renuncia expressament als drets de tanteig i retracte amb relació a la
finca, objecte del present arrendament, d'acord amb el que preveu l'article 25.8 de la
vigent Llei d'arrendaments urbans.
DESÈ. Causes de resolució del contracte
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D’acord amb el que s’estableix en l’art. 27 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans i l’art. 1.124 del Codi Civil, l’incompliment per qualsevol de les
parts de les obligacions resultants del contracte, donarà dret a la part que les hagués
complert a exigir a l’altra el compliment de l’obligació o a promoure la resolució del
contracte.
Són causes de resolució les previstes en el present contracte i en especial:
a) La manca de pagament de la renda o, si s'escau, de qualsevol de les quantitats el
pagament de les quals hagi assumit o correspongui a la part arrendatària.
b) La manca de pagament de l'import de la fiança o de la seva actualització.
c) El subarrendament o la cessió inconsentides.
d) La producció dolosa de danys a la finca o la realització d'obres no autoritzades per la
propietat.
e) El fet que en l'habitatge tinguin lloc activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o
il·lícites.
f) L'exercici o destinació de l'immoble a activitats diferents de les que han estat
autoritzades en l'acord primer d'aquest contracte.
g) L’arrendatari haurà de complir els requisits necessaris durant tota la vigència del
contracte i, a aquests efectes, són contemplats com a causes de resolució del contracte
de lloguer, els contemplats en els articles 5 i 25.12 del Reglament Municipal.
ONZÈ. Són causes d'extinció del present contracte, a més de les establertes
legalment:
a) El compliment del termini d'arrendament establert.
b) La pèrdua de la finca arrendada per causa no imputable a la propietat, així com la
declaració ferma d'estat de ruïna per l'autoritat competent.
Un cop arribat el termini pactat d'arrendament i en qualsevol dels supòsits previstos de
resolució o extinció, la part arrendatària s'obliga a deixar la finca lliure i a disposició de la
propietat i en el mateix estat actual, incloses les obres efectuades per la part arrendatària.
DOTZÈ. Protecció de dades personals
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De conformitat amb la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i Garantia dels drets digitals (LOPD), l’arrendatari autoritza
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat al tractament de les seves dades, les quals seran
incloses en un fitxer del qual és responsable aquesta administració, així com informar a la
resta de membres de la família del tractament de dades i obtenir la seva autorització ( en
els casos d’unitats de convivència); tanmateix, que s’autoritza a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat a cedir informació a altres Administracions públiques, així com exercitar els
drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, i la limitació o oposició de les
dades personals o bé revocar el consentiment atorgat.
TRETZÈ. Notificacions
A l'efecte de rebre qualsevol notificació vinculada amb els drets i obligacions reconeguts
en aquest contracte, es designa com a domicili de la propietat el del C Fèlix Figueres i
Aragay s/n, 08640 d’Olesa de Montserrat i el de la part arrendatària l’habitatge arrendat.
Si els contractants volguessin portar a terme entre ells les notificacions previstes a l’article
4.6 de la llei 29/1194 de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i l’article 41 de la Llei
39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques mitjançant
correu electrònic, assenyalen a aquests efectes les següents adreces electròniques:
I, perquè així consti, tot el convingut i pactat, les parts signen el present contracte
d'arrendament, en dos exemplars, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, i la part
arrendatària reconeix rebre en aquest acte les claus de l’habitatge esmentat..
La propietat,

La part arrendatària,”

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres
assistents, adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret
d’Alcaldia número 1322 de 2 de juliol de 2019.
Votació: Majoria Simple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió de la
qual dono fe amb el seu vistiplau, a Olesa de Montserrat essent les 18:25 hores de la
tarda.
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